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Vechtsportautoriteit september 2017
Bureau van de Vechtsportautoriteit nu officieel van start!
Zoals bekend zijn de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vechtsportautoriteit (VA) inmiddels
een aantal maanden in functie. We zijn verheugd dat per 1 september ook de manager van de
Vechtsportautoriteit van start is gegaan. Hij stelt zich hieronder aan u voor.
Dit betekent tegelijkertijd dat voormalige projectleiders Eric Lagendijk en Hans van Egdom het stokje
overdragen. Eric blijft nog een paar maanden op de achtergrond betrokken als adviseur van bestuur
en management van de VA om deze overdracht zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
De standplaats van het bureau van de Vechtsportautoriteit is bij de Gemeente Amsterdam, unit Sport
en Bos, Jodenbreestraat 25 te Amsterdam.
Wie is de manager van de Vechtsportautoriteit?
Per 1 september is Farid Gamei gestart als manager van de VA. Het bestuur heeft in Farid een
uitstekende professional om gezamenlijk de Vechtsportautoriteit uit te bouwen tot de
toezichthouder en kwaliteitsbewaker die we allemaal voor ogen hebben.
Farid heeft al behoorlijk wat ervaring opgebouwd in de sportwereld. Hij is afgestudeerd aan de
Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sport, Managent en Ondernemen. Vanaf 2015 was Farid
werkzaam bij de Johan Cruyff Foundation in de functie van accountmanager. Tot die tijd was hij vijf
jaar werkzaam als sportbuurtcoördinator bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost.
Farid Gamei is ook geen onbekende in de vechtsportwereld. Zo was hij o.a. werkzaam als docent
vechtsport bij Kimekai gym en bij Topscore Amsterdam, een gemeentelijk sportprogramma. In zijn
vrije tijd verzorgt Farid nog steeds groeps- en privélessen bij Eastbound Gym in Amsterdam. Zelf was
hij jarenlang actief als wedstrijdvechter en heeft verschillende titels binnen gesleept.
Wat gaat de Vechtsportautoriteit precies doen?
De VA is een vervolg op het werk dat de stuurgroep Regulering full contact vechtsporten onder
leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de afgelopen jaren heeft verricht.
De autoriteit staat voor het bereiken en bewaken van een gereguleerde, veilige, gezonde en goed
georganiseerde vechtsportsector. Zij richt zich op kickboksen, muay thaiboxing en Mixed Martial Arts
(MMA). In samenspraak met het veld is in het voortraject een aantal maatregelen uitgewerkt die de
VA samen met de vechtsportsector en de overheid gaat uitvoeren.

Deze vijf maatregelen die moeten bijdragen aan een verantwoorde en integere
vechtsportbeoefening zijn:
1. Eén richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen die alle promotors,
bonden en gemeenten hanteren.
2. Veilige vechtsportbeoefening door het invoeren van één digitaal wedstrijdboekje en het
beperken van de impact van trappen en stoten naar het hoofd, met name bij de jeugd.
3. Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters, ringartsen.
4. Een informatiepakket voor gemeenten met het oog op een eenduidig en transparant
overheidsbeleid, voor zowel sportscholen als vechtsportevenementen.
5. Het monitoren van de kwaliteit van vechtsportscholen.

Hoe gaat de Vechtsportautoriteit dit voor elkaar krijgen?
Uiteraard kan de VA dit niet alleen voor elkaar krijgen. Hiervoor hebben we de vechtsportsector en
de overheid hard nodig! De Vechtsportautoriteit gaat daarom aan de slag om het veld te betrekken
door middel van het oprichten van verschillende commissies/ werkgroepen. De commissies die de VA
gaat oprichten zijn:
1. Evenementen en gala’s
2. Medisch en gezond
3. Kwaliteit en licenties
4. Organisatie en communicatie
5. Ambassadeurs
De VA voert gesprekken met de sector om vervolgens deze commissies in te richten. Ben of ken jij
nog iemand die van meerwaarde kan en wil zijn voor één van deze commissies? Neem dan contact
op met de manager van de VA via: farid@vechtsportautoriteit.nl
Kijkje in de keuken van de Vechtsportautoriteit…
Buiten de afspraken in het veld en het inrichten van de commissies is de VA momenteel ook druk
bezig met:
• Het ontwikkelen van één digitaal wedstrijdboekje
• Het invoeren van één richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen
die alle promotors, bonden en gemeenten hanteren
• Een leeftijdsgrens vaststellen en invoeren voor trappen en stoten naar het hoofd.
De VA zal eens per kwartaal een nieuwsbrief versturen met een update over de ontwikkelingen.
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